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ABSTRAK

UNI KHULSUM “Upaya Guru Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar
Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Ibtidaiyah Al Huda Karangnongko Sleman”.
Skripsi. Yogyakarta : Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas
Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga. 2014.

Latar belakang penelitian ini adalah bahwa motivasi merupakan salah
satu faktor internal yang turut mempengaruhi keberhasilan siswa, dengan adanya
motivasi di dalam dirinya akan timbul kegiatan belajar, siswa dengan motivasi
yang besar akan dapat melaksanakan semua kegiatan belajarnya dengan sungguh-
sungguh, siswa kelas V B MI Al Huda Karangnongko Sleman kurang termotivasi
khususnya pada mata pelajaran SKI dikarenakan guru masih menggunakan
metode ceramah sehingga pembelajaran tidak menarik. Oleh karena itu perlu
diadakan penelitian terkait upaya yang dilakukan guru dalam meningkatkan
motivasi belajar SKI siswa kelas V B MI Al Huda Karangnongko Sleman.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran SKI di
kelas V B, dan upaya yang dilakukan oleh guru dalam meningkatkan motivasi
belajar SKI, serta kendala-kendala apa saja yang dihadapi guru dalam
meningkatkan motivasi belajar SKI.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mengambil tempat di
MI Al Huda Karangnongko Sleman. Pengumpulan data dilakukan dengan
mengadakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subyek penelitiannya
adalah orang-orang yang mengetahui, berkaitan dan menjadi pelaku dari suatu
kegiatan yang diharapkan dapat memberikan informasi, sedangkan pemeriksaan
data dilakukan dengan mengadakan triangulasi data yaitu : membandingkan data
hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, membandingkan hasil wawancara
dengan isi dokumen. Analisis data dilakukan dengan memberikan makna terhadap
data yang dikumpulkan, dan dari makna tersebut di tarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah mengetahui proses pembelajaran, upaya-upaya
dan kendala-kendala yang di hadapi guru dalam meningkatkan motivasi belajar
siswa kelas V B MI Al Huda Karangnongko Sleman. Dalam proses pembelajaran
sudah berjalan dengan baik, di dalam  pelaksanaan pembelajaran guru terlebih
dahulu membuat silabus dan RPP. Adapun upaya-upaya guru dalam
meningkatkan motivasi belajar diantaranya; menjelaskan tujuan belajar ke siswa,
membangkitkan minat siswa, menggunakan metode yang bervariasi,
menyemangati siswa agar rajin belajar, menciptakan suasana senang dan
semangat untuk belajar SKI, menciptakan suasana senang tidak tegang, budaya
takut dan malu-malu dalam proses belajar mengajar, menumbuhkan dan
mengembangkan perasaan ingin tahu pada diri siswa. Serta kendala-kendala yang
dihadapi yaitu kurangnya alokasi waktu, kurangnya motivasi belajar, kemampuan
siswa yang berbeda-beda, tidak semua siswa mengerjakan PR (Pekerjaan Rumah)
dan lingkungan keluarga.

Kata Kunci : Motivasi Belajar, Sejarah Kebudayaan Islam
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting di suatu negara.

Dengan pendidikan, maka akan tercipta generasi muda yang dapat

membentuk negara ini menjadi lebih baik dari sebelumnya. Pendidikan

dasar merupakan titik awal dari perkembangan generasi muda tersebut.

Akan tetapi pendidikan dasar yang ada sekarang ini banyak yang masih

menganggap bahwa guru sebagai pengajar yang memiliki semua informasi

yang kemudian ditransfer kepada siswa. Siswa bagai cangkir yang kosong

yang akan dituangi oleh teko yang diibaratkan sebagai guru.

Dalam dunia pendidikan saat ini, peningkatan kualitas pembelajaran

baik dalam penguasaan materi maupun metode pembelajaran selalu

diupayakan. Salah satu upaya yang dilakukan guru dalam peningkatan

kualitas pembelajaran yaitu dalam penyusunan berbagai macam skenario

kegiatan pembelajaran di kelas. Pembelajaran merupakan perpaduan antara

kegiatan pengajaran yang dilakukan guru dan kegiatan belajar yang

dilakukan oleh siswa. Dalam kegiatan pembelajaran tersebut, terjadi

interaksi antara siswa dengan siswa, interaksi antara guru dengan siswa,

maupun interaksi antara siswa dengan sumber belajar.

Seiring dengan perkembangan di bidang informasi yang semakin

pesat, perlu adanya perubahan dalam proses pembelajaran di kelas. Guru

bukan hanya mengajar, tetapi guru lebih berfungsi kepada membimbing,

menfasilitasi dan membantu proses pembelajaran siswa.
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Guru bukan lagi sebagai teko yang  kosong itu untuk menemukan

informasi bersama-sama. Siswa harus aktif, bukan sebaliknya pasif dan

diam seolah sudah paham dengan semua informasi yang ada. Dengan guru

sebagai fasilitator, siswa aktif untuk mendapatkan semua informasi yang

ada. Dengan strategi yang tidak hanya ceramah, siswa dengan semua tipe

belajar, baik auditory, visual, dan kinesthetic dapat menangkap informasi

yang ada di dalam pembelajaran.1

Banyak faktor yang mempengaruhi proses belajar mengajar

diantaranya adalah faktor internal siswa yakni faktor biologis dan faktor

psikologis serta faktor eksternal siswa yakni faktor non sosial dan faktor

sosial.2 Dalam dunia pendidikan seorang guru mempunyai peran yang

sangat besar bagi seorang anak dalam belajar.  Tidak hanya guru yang

berperan tetapi kemampuan intelektual siswa sangat menentukan

keberhasilan siswa dalam memperoleh prestasi. Prestasi belajar merupakan

hal yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan belajar, karena kegiatan

belajar merupakan proses belajar, sedangkan prestasi merupakan bagian dari

hasil proses belajar tersebut.

Tidak hanya itu seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang

telah demikian pesat, guru tidak lagi hanya bertindak sebagai penyaji

informasi, tetapi juga harus mampu bertindak sebagai fasilitator, motivator,

dan pembimbing yang lebih banyak memberikan kesempatan kepada

1Sriyono, Teknik Belajar Mengajar dalam CBSA, (Jakarta: PT Rieneka Cipta, 1992),
hal.6

2Sumadi Suryabrata, Psikologi Pendidikan, (Jakarta : Raja Grafindo, 1995), hal. 243.
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peserta didik untuk mencari dan mengolah sendiri informasi.3 Tidak hanya

itu guru juga harus mengembangkan pembelajaran yang efektif seperti

membangun sebuah rumah. Rumah terdiri dari batu bata dan mengharuskan

dasar bangunan yang kokoh, jika tidak rumah akan hancur ketika terjadi

tekanan. Sama saja dengan belajar, jika dasar pembelajaran tidak tepat,

pembelajar / siswa akan mengalami kesulitan ketika menghadapi tugas

belajar yang baru dan menantang.4

Belajar adalah key term (istilah kunci) yang paling vital dalam setiap

usaha pendidikan, sehingga tanpa belajar sesungguhnya tak pernah ada

pendidikan. Sebagai suatu proses, belajar hampir selalu mendapat tempat

yang luas dalam berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan upaya

kependidikan.5 Lingkungan sosial sekolah seperti guru, para staf

administrasi, dan teman-teman sekelas dapat mempengaruhi semangat

belajar seorang siswa. Para guru yang selalu menunjukkan sikap dan

perilaku yang simpatik dan memperlihatkan suri tauladan yang baik dan

rajin khususnya dalam hal belajar, misalnya rajin membaca dan berdiskusi,

dapat menjadi daya dorong yang positif bagi kegiatan belajar siswa.6

Siswa yang belajar dengan motivasi  dapat melaksanakan semua

kegiatan belajarnya dengan sungguh-sungguh dan penuh gairah. Sebaliknya

siswa yang belajarnya dengan motivasi lemah, akan malas bahkan tidak mau

mengerjakan tugas-tugas yang berhubungan dengan pelajaran. Kuat

3Hamzah Uno, Profesi Kependidikan, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2007), hal. 16.
4Gavin Reid, Memotivasi Siswa di Kelas, (Jakarta : Permata Puri Media, 2009 ), hal. 7.
5Muhibin Syah, Psikologi Pendidikan, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1995), hal.

93.
6Ibid., hal. 137.
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lemahnya motivasi belajar siswa turut mempengaruhi keberhasilannya. Oleh

karena itu, motivasi belajar perlu diusahakan terutama yang berasal dari

dalam diri dengan cara senantiasa memikirkan masa depan yang penuh

tantangan dan harus dihadapkan untuk mencapai cita-cita dan senantiasa

memasang tekad bulat, selalu optimis bahwa cita-cita dapat dicapai dengan

belajar.7

Sejarah adalah sangat penting bagi kehidupan manusia. Dari sejarah

kita dapat belajar tentang manusia dan zaman yang telah dilaluinya.

Ungkapan yang mengatakan “jangan sekali-kali melupakan sejarah” adalah

benar dan penting maknanya. Itulah sebabnya maka manusia tidak boleh

melupakan sejarah.

Sejarah Kebudayaan Islam adalah kejadian atau peristiwa masa

lampau yang berbentuk hasil karya, karsa dan cipta umat Islam yang

didasarkan kepada sumber nilai-nilai Islam. Dalam kegiatan belajar di

sekolah mata pelajaran SKI (Sejarah Kebudayaan Islam) pada umumnya

merupakan salah satu mata pelajaran yang kurang disukai siswa karena

terlalu banyak cerita dan sejarah peristiwa masa lalu yang mungkin susah

untuk dipahami oleh siswa dan kebanyakan siswa malas untuk

membacanya, sehingga dalam diri siswa tumbuh suatu kesan  bahwa SKI

merupakan mata pelajaran yang sulit untuk di pelajari.

Sebenarnya SKI merupakan mata pelajaran yang kaya akan nilai dan

sejarah, untuk itu guru di tuntut untuk dapat memberikan dorongan yang

7M. Dalyono, Psikologi Pendidikan, (Jakarta : Rieneka Cipta, 2005), hal. 57.
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kuat kepada siswa supaya mereka dapat aktif dan siswa dapat mengambil

nilai yang dapat di petik dari peristiwa sejarah supaya nilai tersebut dapat

tertanam pada diri siswa.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan di MI Al

Huda Karangnongko Sleman, dengan melihat realitas yang ada saat ini

hampir seluruh siswa kurang menyukai mata pelajaran SKI, karena guru

sering menggunakan metode ceramah dalam pembelajaran. Walaupun

dalam kenyataannya MI Al Huda sudah menggunakan Kurikulum Tingkat

Satuan Pendidikan (KTSP) yang menuntut guru harus kreatif dalam

menggunakan strategi dan metode pembelajaran, tetapi dalam prakteknya

guru masih menggunakan metode ceramah yang menyebabkan siswa kurang

menyukai mata pelajaran SKI karena tidak menarik dan juga menyebabkan

motivasi dalam mengikuti pembelajaran di kelas berkurang.8 Fenomena ini

merupakan permasalahan yang harus di pecahkan karena pendidik

mengharapkan prestasi belajar siswa sesuai dengan harapan pendidik. Dari

latar belakang permasalahan itulah penulis tertarik mengadakan penelitian

skripsi yang berjudul “Upaya Guru Dalam Meningkatkan Motivasi

Belajar Sejarah Kebudayaan Islam Siswa Kelas V B Madrasah

Ibtidaiyah Al Huda Karangnongko Sleman.

8Hasil wawancara dengan ibu Nuryanti,selaku Guru SKI Kelas V B pada tanggal 16 Maret
2013 pukul 09.30-10.30 di runag guru MI Al-Huda.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas,

maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu :

1. Bagaimana proses pembelajaran SKI di kelas V B MI Al Huda

Karangnongko?

2. Upaya apa saja yang dilakukan oleh guru dalam meningkatkan motivasi

belajar SKI siswa kelas V B di MI Al Huda Karangnongko?

3. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh guru dalam meningkatkan

motivasi belajar SKI siswa kelas V B di MI Al Huda Karangnongko?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini

adalah:

a. Untuk mengetahui proses pembelajaran SKI di kelas V B MI Al

Huda Karangnongko.

b. Untuk mengetahui upaya apa saja yang telah dilakukan oleh guru

dalam meningkatkan motivasi belajar SKI siswa kelas V B MI Al

Huda Karangnongko.

c. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh guru dalam

meningkatkan motivasi belajar SKI siswa kelas V B MI Al Huda

Karangnongko.

2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :



7

a. Bagi sekolah, menambah wawasan dan mendorong peningkatan

kinerja guru (pendidik) dalam ruang lingkup yang lebih luas dan

pembahasan yang lebih mendalam guna meningkatkan mutu

pendidikan.

b. Bagi guru, menambah wawasan guru tentang meningkatkan motivasi

belajar siswa.

c. Bagi siswa, dapat meningkatkan motivasi belajar.

d. Bagi mahasiswa, dapat menambah ilmu pengetahuan dan merupakan

wahana untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang telah didapat

dibangku kuliah.

D. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini penulis merujuk pada literatur hasil penelitian

sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini yaitu beberapa

diantaranya  sebagai berikut :

1. Skripsi yang berjudul Upaya Guru Fiqih Dalam Meningkatkan

Motivasi Belajar Siswa Kelas VIII MTS Negeri Kaliangkrik Magelang,

yang ditulis oleh saudari Siti Sakinatul Muflihah, Jurusan Pendidikan

Agama Islam Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Tahun 2008. Skripsi tersebut membahas tentang proses belajar

mengajar Fiqih dan berbagai upaya yang dilakukan oleh guru Fiqih

dalam meningkatkan motivasi belajar siswa, berbagai upaya yang telah

guru Fiqih lakukan diantaranya dengan menyajikan dan menyampikan

materi fiqih menjadi menarik bagi siswa, menciptakan suasana senang
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dan semangat untuk belajar Fiqih, menumbuhkan dan membangkitkan

perasaan ingin tahu pada diri siswa.9

2. Skripsi yang disusun oleh saudari Novi Kusmiati Sa’diyah, Jurusan

Pendiidkan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta Tahun 2012 yang berjudul Upaya Guru Dalam

Meningkatkan Motivasi Belajar Bahasa Arab Siswa di MTS Negeri

Gondowulung. Dalam skripsi tersebut membahas mengenai usaha yang

dilakukan oleh guru dalam meningkatkan motivasi belajar bahasa Arab

siswa di dalam kelas dan di luar kelas, adapun usaha yang dilakukan

guru di dalam kelas meliputi: media pembelajaran, menciptakan

kompetisi, memberikan ulangan, memberi pujian dan usaha yang

dilakukan guru di luar kelas meliputi: menciptakan lingkungan bahasa

informal, mengadakan kelas les untuk pelajaran bahasa arab di luar

KBM, dan mengadakan pengajian iqro. 10

3. Skripsi dengan judul Upaya Guru Dalam Meningkatkan Motivasi

Belajar Aqidah Akhlak Siswa Kelas VIII di MTS Muhammadiyah

Gedongtengen Yogyakarta, yang di tulis oleh saudari Ratih Agustina,

Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah UIN Sunan

Kalijaga Yogyakarta Tahun 2012. Skripsi tersebut lebih menfokuskan

kepada upaya guru dalam meningkatkan motivasi belajar Aqidah

9Siti Sakinatul Muflihah “Upaya Guru Fiqih Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar
Siswa Kelas VIII MTS Negeri Kaliangkrik Magelang”,Skripsi, Jurusan Pendidikan Agama Islam,
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2008.

10Novi Kusmiati Sa’diyah “Upaya Guru Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Bahasa
Arab Siswa di MTS Negeri Gondowulung”, Skripsi, Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas
Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2012.
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Akhlak. Dan upaya yang dilakukan guru baru sebatas memberikan

motivasi kepada siswa, menggunakan sumber belajar, menciptakan

lingkungan belajar yang kondusif, pemberian skor. Hasil yang dicapai

oleh guru dalam meningkatkan motivasi belajarpun belum maksimal

karena sebagian besar siswa tidak memperhatikan guru, sebagian siswa

keluar masuk kelas, dan antusiasme siswa bertanya masih rendah.11

4. Skripsi yang berjudul Nilai-nilai Moral Dalam Pembelajaran Sejarah

Kebudayaan Islam Kelas I MTS Laboratorium Fakultas UIN Sunan

Kalijaga Yogyakarta, yang di tulis oleh saudari Tri Wahyuni Lestari,

Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN

Sunan Kalijaga Tahun 2005. Skripsi ini mengungkapkan bagaimana

pembelajaran SKI, serta bagaimana cara mengintegrasikan nilai-nilai

tersebut dalam pembelajaran. Adapun nilai-nilai moral yang terdapat

dalam pembelajaran SKI kelas I di MTSN Laboratorium Fakultas

Tarbiyah adalah merujuk pada sifat-sifat, kepribadian dan perilaku

mulia yang dimiliki oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Nilai-nilai

moral tersebut adalah kejujuran, kesabaran, ketabahan, kasih sayang

dan tolong menolong. Penanaman nilai-nilai moral tersebut lebih

ditekankan pada penggunaan metode bercerita, nasehat dan’Ibrah. 12

11Ratih Agustina “Upaya Guru Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Aqidah Akhlak
Siswa Kelas VIII di MTS Muhammadiyah Gedongtengen Yogyakarta”,Skripsi, Jurusan
Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga,  2012.

12Tri Wahyuni Lestari “Nilai-Nilai Moral Dalam Pembelajaran Sejarah Kebudayaan
Islam Kelas I MTSN Laboratorium Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta”, Skripsi,
Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2005.
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5. Skripsi yang berjudul Upaya Guru Dalam Peningkatan Kualitas

Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Melalui Strategi Catatan

Terbimbing dan Bermain Jawaban Kelas VIIB Madarsah Tsanawiyah

Ma’had Islamy Banguntapan Bantul, yang ditulis oleh saudari Fajar

Itsnaini, Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan

Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2009. Skripsi ini

membahas tentang penerapan strategi catatan terbimbing dan bermain

jawaban di kelas, pada siklus I guru masih mengalami kesulitan dalam

pembelajaran, namun pada siklus II guru sudah mampu melaksanakan

pembelajaran dengan baik, kemampuan guru dan siswa meningkat.

Kemampuan guru meliputi kemampuan dalam melaksanakan proses

pembelajaran, dan kemampuan siswa meliputi meningkatnya motivasi

dan prestasi belajar siswa.13

Berdasarkan lokasi, subyek dan obyek penelitian sudah jelas bahwa

beberapa penelitian diatas berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan,

karena lokasi, subyek, dan obyek penelitian penulis berada di MI Al Huda

Karangnongko Sleman serta penelitian yang penulis lakukan lebih berfokus

kepada bagaimana proses pembelajaran SKI, dan upaya apa saja yang telah

guru lakukan dalam meningkatkan motivasi belajar SKI dengan berbagai

metode yang telah digunakan serta kendala-kendala apa saja yang

13Fajar Itsnaini “Upaya Guru Dalam Upaya Guru Dalam Peningkatan Kualitas
Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Melalui Strategi Catatan Terbimbing dan Bermain
Jawaban Kelas VIIB Madarsah Tsanawiyah Ma’had Islamy Banguntapan Bantul”.Skripsi, Jurusan
Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga,  2009.
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mempengaruhi guru dalam meningkatkan motivasi belajar SKI di MI Al

Huda Karangnongko Sleman.

E. Landasan Teori

1. Motivasi

a. Pengertian Motivasi

Pengertian dasar motivasi adalah keadaan internal

organisme (baik manusia ataupun hewan) yang mendorongnya

untuk berbuat sesuatu. Dalam pengertian ini, motivasi berarti

pemasok daya (energizer) untuk bertingkah laku secara terarah.14

Motivasi adalah proses mempengaruhi atau mendorong dari

luar terhadap seseorang atau kelompok kerja agar mereka mau

melaksanakan sesuatu yang telah ditetapkan. Motivasi atau

dorongan (driving force) dimaksudkan sebagai desakan yang alami

untuk memuaskan dan mempertanggungjawabkan kehidupan.15

Callahan and Clark dikutip oleh E. Mulyasa,

mengemukakan bahwa motivasi adalah tenaga pendorong atau

penarik yang menyebabkan adanya tingkah laku kearah suatu

tujuan tertentu. Dengan motivasi akan tumbuh dorongan untuk

melakukan sesuatu dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan.

Motivasi dapat menyebabkan terjadinya suatu perubahan energi

yang ada pada diri manusia, baik yang menyangkut kejiwaan,

14Muhibin Syah, Psikologi Pendidikan..., hal.136.
15Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif, (Jakarta :

Rineka Cipta, 2005), hal.45.
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perasaan maupun emosi dan kemudian bertindak atau melakukan

sesuatu untuk mencapai tujuan.16

b. Macam-Macam Motivasi Belajar

Motivasi dapat dilihat dari beragam sudut pandang, namun

dilihat dari aspek timbulnya motivasi diri seseorang, motivasi

dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1) Motivasi intrisik

Motivasi intrisik ialah motivasi yang berasal dari

prestasi tujuan-tujuan personal.17 Motivasi ini berfungsi tanpa

harus dirangsang dari luar sebab dalam individu sendiri,

memang telah ada dorongan itu. Misalnya, orang yang gemar

membaca tanpa ada yang mendorongnya, ia akan mencari

sendiri buku-buku untuk dibacanya, orang yang rajin dan

bertanggung jawab tanpa harus menunggu komando, sudah

belajar sebaik-baiknya. Motivasi intrinsik memandang bahwa

segala tindakan manusia termasuk belajar, karena terdapatnya

langsung tanggung jawab internal pada diri manusia itu.

Motivasi intrinsik akan sangat membantu ketika tidak akan ada

rangasang dari luar berupa motivasi ekstrinsik.18

16E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, (Bandung : Pustaka Setia, 2006),
hal. 281.

17Phil Gorman, Motivation and Emotion(New York: Routledge, 2004), hal.51.
18Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta : Bumi Aksar, 2001), hal.158.
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2) Motivasi ekstrinsik

Motivasi ekstrinsik berasal dari prestasi sukses dan

hadiah dari yang di capai. Motivasi ekstrinsik berfungsi karena

ada perangsang dari luar, misalnya seseorang melakukan

sesuatu karena untuk memenangkan hadiah yang khusus

ditawarkan untuk perilaku tersebut.19

Ada beberapa bentuk dan cara menumbuhkan motivasi

dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah, yaitu :

a. Memberi angka

Angka dalam hal ini sebagai simbol dari nilai kegiatan

belajarnya. Angka-angka yang baik itu bagi siswa

merupakan motivasi yang sangat kuat.

b. Hadiah

Hadiah dapat juga dikaitkan sebagai motivasi, tetapi tidak

selalu demikian. Sebagai contoh hadiah yang diberikan

untuk gambar yang terbaik mungkin tidak akan menarik

bagi seseorang siswa yang tidak memiliki bakat

menggambar.

c. Saingan atau kompetisi

Saingan atau kompetisi dapat digunakan sebagai alat

motivasi untuk mendorong belajar siswa.20

19Alex Sobur, Psikologi Umum, (Bandung: Pustaka Setia, 2003), hal.296.
20Sardiman A.M, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar,  (Jakarta : Raja Grafindo

Persada, 2011), hal.92.
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c.    Teori Motivasi

a)  Teori Kebutuhan

Teori motivasi yang dikembangkan oleh Abraham H.

Maslow. Menurut Woodworth, tanpa adanya dorongan tidak

akan ada kekuatan yang menggerakan dan mengarahkan

mekanisme yang bertindak sebagai pemuncul tingkah laku.21

Dorongan itu sendiri diaktifkan oleh hubungan yang timbul

akibat keadaan kekurangan pada tubuh atau kekurangan

psikologis, yang pada gilirannya dorongan mengaktifkan

tingkah laku organisme. Namun Woodworth menekankan

bahwa tidak semua dorongan muncul sebagai akibat dari

keadaan kekurangan fisiologis tetapi intensif juga bisa

menimbulkan dorongan.

Abraham H. Maslow dikenal sebagai salah satu tokoh

psikologi humanistik. Ia menyatakan bahwa dalam diri

manusia terdapat dorongan positif untuk tumbuh sekaligus

kekuatan yang menghambat. Oleh karena itu seorang pendidik

dituntut memahami kondisi tertentu, misalnya ada peserta

didik tertentu yang sering tidak mengerjakan pekerjaan

rumahnya, atau ada yang berbuat gaduh, atau ada yang tidak

minat belajar.22

21Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2006),
hal. 72.

22Wiji Sumarno, Dasar-Dasar Ilmu Pendidik, (Yogyakarta : Ar-Ruzz, 2006), hal. 61.
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Teori Maslow ini dapat diterapkan dalam berbagai

aspek kehidupan manusia. Dalam dunia pendidikan, teori ini

dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan peserta didik agar

dapat mencapai hasil belajar yang maksimal dan sebaik

mungkin. Dengan demikian, menurut aliran ini motivasi

merupakan kekuatan yang mendorong seseorang melakukan

sesuatu untuk mencapai tujuan.23

b) Ada dua puluh empat strategi untuk membangun motivasi :24

1. Dukung keberagaman gaya pembelajaran

2. Dukung kreativitas

3. Pastikan kesuksesan dengan langkah-langkah kecil prestasi

4. Berikan umpan balik kepada siswa mengenai kemajuan

pribadi mereka sendiri

5. Pembelajar harus percaya pada kemampuan diri mereka

6. Akui gaya individual tiap-tiap anak

7. Pastikan bahwa tugas berkaitan dengan usia dan minat

8. Gunakan pengamatan untuk memulai mengetahui preferensi

anak di kelas anda terhadap pembelajaran dan lingkungan

9. Berfokuslah pada tugas dan kurikulum

10.Gunakan beragam gaya belajar untuk pelajaran di kelas

11.Pastikan pelajarannya bermakna

12.Minimalkan tekanan

23Hamzah B. Uno, Teori Motivasi dan Pengukurannya, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006),
hal. 5.

24Gavin Reid, Memotivasi Siswa..., hal. 24-32.
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13.Kerja kelompok

14.Penilaian diri

15.Tunjukkan kemajuan

16.Hindari potensi stigma

17.Kembangkan tanggung jawab siswa

18.Dukunglah pilihan siswa

19.Beri siswa tanggung jawab atas pembelajaran mereka

sendiri

20.Berfokuslah pada pembelajaran dan sekaligus pengajaran

21.Libatkan kelas ke dalam pengambilan keputusan

22.Rayakan kesuksesan

23.Gunakan umpan balik positif

24.Doronglah evaluasi diri

2. Belajar

a. Pengertian Belajar

Menurut Hilgard dan Bower dalam bukunya Theories of

Learning yang dikutip oleh Ngalim Purwanto, belajar berhubungan

dengan perubahan tingkah laku seseorang terhadap sesuatu situasi

tertentu yang disebabkan oleh pengalamannya yang berulang-ulang

dalam suatu situasi.25 Sedang menurut Slameto, belajar merupakan

suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh

suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan,

25Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan..., hal. 84.
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sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan

lingkungannya.

Pengertian belajar memang selalu berkaitan dengan

perubahan, baik yang meliputi keseluruhan tingkah laku individu

maupun yang hanya terjadi pada beberapa aspek dari kepribadian

individu. Perubahan ini dengan sendirinya dialami tiap-tiap

individu atau manusia, terutama hanya sekali sejak manusia

dilahirkan. Sejak saat itu, terjadi perubahan-perubahan dalam arti

perkembangan melalui fase-fasenya. Dan karena itu pula, sejak

saat itu berlangsung proses-proses belajar.26

Secara umum pengertian belajar adalah kegiatan yang

berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam

setiap penyelenggaraan jenis dan jenjang pendidikan. Ini berarti

bahwa berhasil atau gagalnya pencapaian tujuan pendidikan itu

amat bergantung pada proses belajar yang dialami siswa, baik

ketika ia berada di sekolah maupun di lingkungan rumah atau

keluarganya sendiri.27

Didalam proses belajar dikenal adanya bermacam-macam

kegiatan yang memiliki corak yang berbeda antara satu dengan

lainnya, baik dalam aspek materi dan metodenya maupun dalam

aspek tujuan dan perubahan tingkah laku yang diharapkan.

26Alex Sobur, Psikologi Umum..., hal. 219.
27Muhibin Syah, Psikologi Pendidikan..., hal. 88.
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Keanekaragaman jenis belajar ini muncul dalam dunia pendidikan

sejalan dengan kebutuhan manusia yang juga bermacam-macam.28

b. Adapun jenis-jenis belajar adalah sebagai berikut :29

1) Belajar Abstrak

Belajar abstrak ialah belajar yang menggunakan cara-cara

berpikir abstrak. Tujuannya adalah untuk memperoleh

pemahaman dan pemecahan masalah-masalah yang tidak

nyata. Dalam mempelajari hal-hal yang abstrak diperlukan

peranan alat yang kuat di samping penguasaan atas prinsip,

konsep, dan generalisasi.

2) Belajar Ketrampilan

Adalah belajar dengan menggunakan gerakan-gerakan motorik

yakni yang berhubungan dengan urut-urut syarat dan otot-

otot/neuromuscular. Tujuannya adalah memperoleh dan

menguasai keterampilan jasmaniah tertentu.

3) Belajar Sosial

Belajar sosial pada dasarnya adalah belajar memahami

masalah-masalah dan teknik-teknik untuk memecahkan

masalah tersebut.

4) Belajar Pemecahan Masalah

Adalah belajar menggunakan metode-metode ilmiah atau

berpikir secara sistematis, logis, teratur, dan teliti. Tujuannya

28Ibid., hal. 121.
29Ibid., hal. 122.
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ialah untuk memperoleh kemampuan dan kecakapan kognitif

untuk memecahkan masalah secara rasional, logis, dan tuntas.

Dalam psikologi, teori belajar selalu dihubungkan dengan

stimulus-respon dan teori-teori tingkah laku yang menjelaskan

respons makhluk hidup dihubungkan dengan stimulus yang didapat

dalam lingkungannya.

c. Teori-teori Belajar :30

1) Teori Conditioning

Bentuk paling sederhana dalam belajar ialah conditioning.

Karena conditioning sangat sederhana bentuknya dan sangat

luas sifatnya. Teori ini dibagi lagi menjadi dua yaitu :

a) Conditioning Klasik (Classical Conditioning)

Adalah suatu bentuk belajar yang kesanggupan untuk

berespon terhadap stimulus tertentu dapat dipindahkan

pada stimulus lain.

b) Conditioning Operan (Operant Conditioning)

Istilah Conditioning operan diciptakan oleh Skinner dan

memiliki arti umum conditioning perilaku. Istilah

“operant” di sini berarti operasi (operation) yang

pengaruhnya mengakibatkan organisme melakukan suatu

perbuatan pada lingkungannya.31

30Alex Sobur, Psikologi Umum..., hal.223.
31Ibid., hal. 227.
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2) Teori Gestalt

Teori belajar ini sering kali disebut insight full learning atau

field theory. Ada pula prinsip-prinsip belajar menurut teori

gestalt ialah :32

a) Belajar dimulai dari suatu keseluruhan, kemudian baru

menuju bagian-bagian. Dari hal-hal yang sangat kompleks

menuju hal-hal yang lebih sederhana.

b) Keseluruhan memberi makna pada bagian-bagian. Bagian-

bagian terjadi dalam suatu keseluruhan.

c) Belajar adalah penyesuaian diri dengan lingkungan.

Seseorang belajar jika ia dapat bertindak dan berbuat sesuai

dengan yang dipelajarinya.

d) Belajar akan berhasil jika ada tujuan yang berarti bagi

individu.

Pada hakikatnya, belajar adalah suatu proses kejiwaan

atau peristiwa pribadi yang terjadi di dalam diri setiap individu.

Proses belajar itu sendiri, apabila berjalan dengan baik kelak

akan memberi hasil yang di sebut hasil belajar. Hasil belajar

tidak akan bisa di capai apabila dalam diri setiap individu tidak

terjadi proses belajar. Apabila proses tersebut berlangsung

kurang mantap, hasilnya pun tidak akan memuaskan.

32Alex  Sobur, Psikologi Umum..., hal. 234.
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Soepartinah Pakasi dalam bukunya menguraikan

beberapa sifat proses belajar sebagai berikut :33

1. Belajar merupakan suatu interaksi antara anak dan

lingkungan

2. Belajar berarti berbuat

3. Belajar berarti mengalami

4. Belajar adalah suatu aktivitas yang bertujuan

5. Belajar memerlukan motivasi

6. Belajar memerlukan kesiapan pada pihak anak

7. Belajar bersifat integratif

3. Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia upaya yaitu suatu

usaha untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan dan

mencari jalan keluar.34 Dengan adanya upaya seorang guru bisa

memecahkan persoalan yang dihadapi siswa, menurut De Decce dan

Grawford ada empat fungsi guru sebagai pengajar yang berhubungan

dengan cara pemeliharaan dan peningkatan motivasi belajar anak didik,

yaitu guru harus dapat menggairahkan anak didik, memberikan harapan

yang realistis, memberikan insentif, dan mengarahkan perilaku anak

didik ke arah yang menunjang tercapainya tujuan pengajaran.35

33Ibid., hal. 235.
34 Suharso dan Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Semarang : Widya

Karya,2007), hal. 620.
35Nana Syaodih Sukmadinata, Bimbingan dan Konseling, (Bandung : Maestro, 2007), hal.

169.
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1) Menggairahkan Anak Didik

Dalam kegiatan rutin di kelas sehari-hari guru harus

berusaha menghindari hal-hal yang monoton dan membosankan. Ia

harus selalu memberikan kepada anak didik cukup banyak hal-hal

yang perlu dipikirkan dan dilakukan. Guru harus memelihara minat

anak didik dalam belajar, yaitu dengan memberikan kebebasan

tertentu untuk berpindah dari satu aspek ke lain aspek pelajaran

dalam situasi belajar.

2) Memberikan Harapan Realitas

Guru harus memelihara harapan-harapan anak didik yang

realitas dan memodifikasi harapan-harapan yang kurang atau tidak

realistis. Untuk itu guru perlu memiliki pengetahuan yang cukup

mengenai keberhasilan atau kegaglan akademis setiap anak didik di

masa lalu. Dengan demikian, guru dapat membedakan antara

harapan-harapan yang realistis, pesimistis, atau terlalu optimis.

3) Memberikan Insentif

Bila anak didik mengalami keberhasilan, guru diharapkan

memberikan hadiah kepada anak didik (dapat berupa pujian, angka

yang baik, dan sebagainya) atas keberhasilannya, sehingga anak

didik terdorong untuk melakukan usaha lebih lanjut guna mencapai

tujuan-tujuan pengajaran.36

36Ibid., hal. 170.
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4) Mengarahkan Perilaku Anak Didik

Di sini guru dituntut untuk memberikan respons terhadap

anak didik yang tak terlibat langsung dalam kegiatan belajar di

kelas. Anak didik yang diam, yang membuat keributan, yang

berbicara semaunya, dan sebagainya harus diberikan teguran secara

arif dan bijaksana. Cara yang baik untuk mengarahkan perilaku

anak didik adalah dengan memberikan penugasan, bergerak

mendekati, memberikan hukuman yang mendidik, menegur dengan

sikap lemah lembut dan dengan perkataan yang ramah dan baik.

4. Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah

Ibtidaiyah

a. Pengertian Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam

Ada beberapa pengertian secara istilah tentang sejarah

diantaranya sebagai berikut : Menurut Ibnu Chaldun “Sejarah

adalah catatan tentang masyarakat umat manusia atau peradaban

dunia. Pengertian ini senada dengan pengertian sejarah yang

diberikan oleh Sartono Kartodirjo yang membagi sejarah menjadi

sejarah obyektif dan sejarah subyektif. Sejarah obyektif adalah

kejadian atau peristiwa itu sendiri atau proses sejarah dalam

aktualitasnya. Sedang sejarah subyektif adalah suatu konstruk yang

disusun oleh penulis sejarah sebagai uraian atau cerita.37

37Sartono Kartodirjo, Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah, (Jakarta :
Gramedia, 1993), hal. 14-15.
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Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Ibtidaiyah

merupakan salah satu mata pelajaran PAI yang menelaah tentang

asal-usul, perkembangan, peranan kebudayaan/peradaban Islam dan

para tokoh yang berprestasi dalam sejarah Islam pada masa lampau,

mulai dari sejarah masyarakat Arab pra-Islam, sejarah kelahiran dan

kerasulan Nabi Muhammad SAW, sampai dengan masa

Khulafaurrasyidin.

Secara substansial, mata pelajaran Sejarah Kebudayan Islam

memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta

didik untuk mengenal, memahami, menghayati kebudayaan Islam,

yang mengandung nilai-nilai kearifan yang dapat digunakan untuk

melatih kecerdasan, membentuk sikap, watak, dan kepribadian

peserta didik.38

b. Tujuan Sejarah Kebudayaan Islam

Mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah

Ibtidaiyah bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan-

kemampuan sebagai berikut: 39

1. Membangun kesadaran siswa tentang pentingnya mempelajari
landasan ajaran, nilai-nilai dan norma-norma Islam yang telah
dibangun oleh Rasulullah SAW dalam rangka mengembangkan
kebudayaan dan peradaban Islam.

2. Membangun kesadaran siswa tentang pentingnya waktu dan
tempat yang merupakan sebuah proses dari masa lampau, masa
kini, dan masa depan.

38Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 20 Tahun 2008,Standar Kompetensi
Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah, (Jakarta:
Kementerian Agama, 2008), hal. 19.

39Ibid., hal. 19.
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3. Melatih daya kritis siswa untuk memahami fakta sejarah secara
benar dengan didasarkan pada pendekatan ilmiah.

4. Menumbuhkan apresiasi dan penghargaan siswa terhadap
peninggalan sejarah sebagai bukti peradabaan umat Islam di
masa lampau.

5. Mengembangkan  kemampuan siswa dalam mengambil ibrah
dari peristiwa-peristiwa bersejarah (Islam), meneladani tokoh-
tokoh berprestasi, dan mengaitkannya dengan fenomena sosial,
budaya, politik, ekonomi, iptek dan seni, dan lain-lain untuk
mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam.

c. Ruang Lingkup Sejarah Kebudayaan Islam

Adapun ruang lingkup Sejarah Kebudayan Islam di Madrasah

Ibtidaiyah meliputi :40

1. Sejarah masyarakat Arab pra-Islam, sejarah kelahiran dan
kerasulan Nabi Muhammad SAW.

2. Dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, yang
meliputi kegigihan dan ketabahannya dalam berdakwah,
kepribadian Nabi Muhammad SAW, hijrah Nabi Muhammad
SAW ke Thaif, peristiwa Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW.

3. Peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yatsrib, keperwiraan
Nabi Muhammad SAW, peristiwa Fathu Makkah, dan peristiwa
akhir hayat Rasulullah SAW.

4. Peristiwa-peristiwa pada masa khulafaurrasyidin.
5. Sejarah perjuangan tokoh agama Islam di daerah masing-

masing.

5. Tinjauan Anak Usia MI

a. Pengertian Anak Usia MI

Masa kanak-kanak akhir sering disebut sebagai masa usia

sekolah atau masa sekolah dasar. Masa ini dialami anak pada usia 6

tahun sampai masuk ke masa pubertas dan masa remaja awal yang

berkisar pada usia 11-13 tahun. Masa akhir kanak-kanak menurut

40Ibid., hal. 22.
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psikologi Islam adalah tahap tamyiz, fase ini anak mulai mampu

membedakan yang baik dan buruk, yang benar dan yang salah.

Ada beberapa sifat yang khas bagi anak-anak pada umur 6-13

tahun, yaitu antara lain :41

1. Anak-anak masih gemar bermain dan mereka membentuk

kelompok-kelompok sebaya, dengan membuat peraturan-

paraturan bermain sendiri.

2. Anak-anak sudah tertarik perhatiannya untuk membantu

pekerjaan-pekerjaan yang praktis di rumah. Orang tua harus

memberi kesempatan, supaya anak-anak terlatih untuk bekerja.

3. Dorongan ingin tahu sangat kuat, amat realistis, dan ingin

belajar.

4. Anak-anak masih ingin mendapat bantuan dari guru untuk

menyelesaikan tugas-tugasnya, tetapi lama-kelamaan anak-anak

merasa sanggup untuk bekerja sendiri. guru perlu membantu bila

perlu saja, dan anak-anak dilatih bekerja secara bertahap.

5. Anak-anak mulai menghargai prestasinya, misalnya nilai buku

rapor, secara tepat ia menyadari tergolong anak-anak yang

pandai, sedang atau kurang.

b. Karakteristik Anak Usia MI

1. Biologis

41Ki Fudyartanta, Psikologi Perkembangan, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011), 198.
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Setiap individu memiliki ciri, sifat bawaan (heredity),

dan karakteristik yang diperoleh dari pengaruh lingkungan

sekitarnya. Ahli psikologi berpendapat bahwa kepribadian

dibentuk oleh perpaduan faktor pembawaan dan lingkungan.

Karakteristik bawaan, baik yang bersifat biologis maupun

psikologis, dimiliki sejak lahir. Apa yang dipikirkan, dikerjakan,

atau dirasakan seseorang, atau merupakan hasil perpaduan

antara apa yang ada di antara faktor-faktor biologis yang

diwariskan dan pengaruh lingkungan sekitarnya.42

Menurut ahli psikologi, perkembangan kehidupan

pribadi seseorang dipengaruhi oleh faktor keturunan

(pembawaan) dan faktor lingkungan (pengalaman). Aliran

nativisme menyatakan bahwa seorang individu akan menjadi

pribadi sebagaimana adanya yang telah ditentukan oleh

pembawaan dan sifatnya yang dibawa sejak ia dilahirkan.

Faktor pembawaan dan lingkungan merupakan dua

faktor yang membentuk kepribadian seseorang. Oleh karena itu,

kepribadian setiap individu akan berbeda-beda sesuai dengan

sifat bawaan dan kondisi lingkungan hidup.43

2. Kognitif

. Menurut Piaget, masa kanak-kanak akhir berada dalam

tahap operasional konkret dalam berfikir (usia 7-12 tahun),

42Enung Fatimah, Psikologi Perkembangan, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2008), hal. 12.
43Ibid., hal. 14.
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dimana anak berfikir logis terhadap objek yang konkret.

Berkurang rasa egonya dan mulai bersikap sosial.

Perkembangan kognitif menggambarkan bagaimana

kemampuan berfikir anak berkembang dan berfungsi.

Kemampuan berfikir anak berkembang dari tingkat yang

sederhana dan konkret ketingkat yang lebih rumit dan abstrak.

Pada masa ini anak sudah dapat memecahkan masalah-masalah

yang bersifat konkret.44

Kemampuan berfikir ditandai dengan adanya aktivitas-

aktivitas mental seperti mengingat, memahami dan memecahkan

masalah. Anak sudah lebih mampu berfikir, belajar, mengingat,

dan berkomunikasi, karena proses kognitifnya tidak lagi

egosentris, dan lebih logis.45

3. Perkembangan Moral

Perkembangan moral ditandai dengan kemampuan anak

untuk memahami aturan, norma dan etika yang berlaku di

masyarakat. Perilaku moral ini banyak dipengaruhi oleh pola

asuh orang tua serta perilaku moral dari orang-orang

disekitarnya. Perkembangan moral ini juga tidak terlepas dari

perkembangan kognitif dan emosi anak.

44Rita Eka Izzaty, Siti Partini Suardiman, Perkembangan Peserta Didik, (Yogyakarta :
UNY Press, 2008), hal. 106.

45Wiji Hidayati, Psikologi Perkembangan (Yogyakarta : Bidang Akademik UIN Sunan
Kalijaga, 2008), hal. 131.
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Perkembangan moral termasuk nilai-nilai agama

merupakan hal yang sangat penting dalm membentuk sikap dan

kepribadian anak. Mengenalkan anak pada nilai-nilai agama dan

memberikan pengarahan terhadap anak tentang hal-hal yang

baik dan buruk.46

4. Perkembangan Bahasa

Fungsi pokok bahasa adalah sebagai alat komunikasi

atau sarana pergaulan dengan sesamanya. Setiap orang

senantiasa berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya.

Bahasa sebagai alat komunikasi dapat diartikan sebagai tanda,

gerak, dan suara untuk menyampaikan isi pikiran dan perasaan

kepada orang lain.

Berbicara merupakan alat komunikasi terpenting dalam

berkelompok. Anak belajar bagaimana berbicara dengan baik

dalam berkomunikasi dengan orang lain. Bertambahnya kosa

kata yang berasal dari berbagai sumber yang menyebabkan

semakin banyak perbendaharaan kata yang dimiliki. Anak mulai

menyadari bahwa komunikasi yang bermakna tidak dapat

dicapai bila anak tidak mengerti apa yang dikatakan oleh orang

lain. Hal ini mendorong anak untuk meningkatkan

pengertiannya.47

46Ibid., hal. 133.
47Rita Eka Izzaty, Siti Partini Suardiman, Perkembangan..., hal. 109.
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F. Metode Penelitian

Metode merupakan hal sangat penting dalam setiap penelitian,

karena metode merupakan strategi melaksanakan penelitian. Demikian pula

halnya dalam penelitian ini membutuhkan metode yang dapat mendukung

terciptanya tujuan yang diharapkan. Berikut ini skema metodologi penelitian

yang akan penulis gunakan dalam mengkaji tentang materi ini :

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian lapangan (field

research) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di

lapangan, penelitian ini juga merupakan penelitian kualitatif yaitu

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena apa yang

dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi,

tindakan, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa.48

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan psikologis,

artinya pendekatan yang meliputi aspek-aspek kejiwaan yang ada dalam

diri siswa yang berkaitan dengan motivasi.

3. Metode Penentuan Subyek

Metode penentuan subyek merupakan usaha penentuan sumber

data artinya dari mana sumber data diperoleh. Dengan demikian subyek

penelitian dapat berarti orang atau apa saja yang menjadi sumber

48Lexy J. Moeloeng, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung : Rosdakarya, 2006), hal. 6.
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penelitian.49 Dalam penelitian ini subyek penelitiannya adalah orang-

orang yang mengetahui, berkaitan dan menjadi pelaku dari suatu

kegiatan yang diharapkan dapat memberikan informasi. Dalam

penelitian ini, subyek utamanya adalah :

a. Bapak Suharyanto, S.Pd selaku Kepala Madrasah Al Huda

Karangnongko

b. Ibu. Nuryanti, S.Pd.I selaku Guru SKI kelas V B MI Al Huda

c. 20 Siswa kelas V B MI Al-Huda

Sedangkan dalam pemilihan sampel dalam penelitain ini penulis

menggunakan teknik Snowball sampling.Snowball sampling adalah

teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian

membesar. Ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama

menjadi besar.

Dalam penentuan sampel pertama-tama dipilih satu atau dua

siswa, tetapi karena dengan dua siswa ini belum merasa lengkap

terhadap data yang diberikan, maka penulis mencari siswa lain yang

dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh

dua siswa sebelumnya. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel

semakin banyak.50

49Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta : Rineka
Cipta, 1998), hal. 115.

50Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung : Alfabeta,
2010),hal. 85-86.
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4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data dan informasi yang

tepat dan valid, maka penulis menggunakan beberapa metode dalam

pengumpulan data diantaranya sebagai berikut :

a. Metode Observasi

Observasi atau pengamatan adalah metode pengumpulan

data dengan cara mengamati langsung dan mencatat dengan

sistematis, gejala atau fenomena-fenomena yang diselidiki. Metode

ini digunakan untuk mengumpulkan data mengenai berbagai

aktivitas dilingkungan MI Al Huda Karangnongko Sleman, terkait

dengan upaya guru dalam meningkatkan motivasi belajar SKI

siswa, baik secara formal di dalam kelas maupun di luar kelas, juga

mengamati secara langsung perilaku dan sikap siswa khususnya

kelas V B MI Al Huda Karangnongko Sleman. Observasi ini

penulis lakukan selama 8 kali.

b. Wawancara

Interview atau wawancara adalah sebuah dialog yang

dilakukan oleh pewawancara yang mengajukan pertanyaan untuk

mendapatkan informasi dari terwawancara yang memberikan

jawaban.51 Teknik ini digunakan untuk menjaring data yang

berkaitan dengan pendapat guru dan siswa tentang pelaksanaan

pembelajaran SKI di kelas. Di sini penulis mengunakan wawancara

51Suharsimi Arikunto, Prosedur..., hal.132.



33

terstruktur dengan pihak-pihak yang berkompeten yaitu Kepala

Madrasah, Guru SKI Kelas V B, dan Siswa kelas V B MI Al Huda

Karangnongko Sleman .

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal

variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah,

notulen rapat, agenda, dan sebagainya.52 Dokumentasi yang

digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data dari

sekolah yang berwujud dokumen seperti : arsip-arsip, data keadaan

madrasah meliputi letak geografis madrasah, latar belakang

berdirinya, keadaan guru dan karyawan, keadaan siswa, sarana dan

prasarana, struktur kepengurusan, dan juga dokumen lainnya yang

dapat digunakan untuk kelengkapan data. Dalam penelitian ini juga

menggunakan dokumen yang berbentuk gambar, yaitu berupa foto

saat pelaksanaan penelitian, berbagai arsip-arsip dokumen nilai-

nilai siswa, daftar kemajuan kemampuan siswa.

5. Metode Analisis Data

Adapun analisis data kualitatif yang penulis gunakan,seperti

yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yaitu meliputi empat

kegiatan utama, yaitu :

1) Pengumpulan data

52Ibid., hal.206.
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Untuk pengambilan data dari lapangan yang dilakukan

melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

2) Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan,

pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan,

transformasi data yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di

lapangan.53

3) Penyajian Data (Data Display)

Merupakan penyajian sekumpulan informasi tersusun yang

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan

pengambilan tindakan.54 Dimana semua data di lapangan yang

berupa dokumen hasil wawancara memunculkan deskripsi tentang

permasalahan yang diteliti.

4) Penarikan Kesimpulan / Verifikasi

Penarikan kesimpulan dalam pandangan ini merupakan

kegiatan penggambaran yang utuh dari obyek yang diteliti atau

konfigurasi yang utuh dari obyek penelitian. Proses penarikan

kesimpulan didasarkan kepada gabungan informasi yang tersusun

dalam bentuk penyajian data tersebut, penulis dapat melihat apa

yang di telitinya dan menentukan kesimpulan yang benar

mengenai obyek penelitian.55

53Mathew B. Miles dan Michael A Huberman, Analisis Data Kualitatif, (Jakarta : UI
Press, 1992), hal. 16.

54Ibdi., hal. 17.
55Ibid., hal. 18.
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6. Triangulasi

Untuk memeriksa keabsahan dan validitas data, menggunakan

teknik triangulasi data, yakni teknik pemeriksaan data yang

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data. Dalam penelitian

ini menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi dengan sumber berarti

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu

informasi yang diperoleh melalui alat yang berbeda dalam penelitian

kualitatif.56 Hal ini dapat dicapai melalui :

1. Membandingkan data hasil pengamatan / observasi dengan hasil

wawancara.

2. Membandingkan apa yang dikatakan guru di depan umum dengan

apa yang dikatakan secara pribadi.

3. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan

berbagai pendapat dan pandangan orang lain.

4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen

yang berkaitan.57

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini dimaksudkan untuk memberikan

gambaran secara sistematis tentang pembahasan dalam penulisan skripsi ini

secara keseluruhan, maka dari itu sistematika pembahasan dalam skripsi ini

adalah:

56Lexy J. Moeloeng, Metode..., hal. 178.
57Ibid., hal. 178.
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Bab I berisi tentang pendahuluan yang mencakup latar belakang

masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka,

landasan teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang gambaran umum Madrasah Ibtidaiyah Al Huda

Karangnongko Sleman yang terdiri dari letak dan keadaan geografis, sejarah

berdiri dan proses perkembangannya, visi, misi, dan tujuan pendidikan,

struktur organisasi, keadaan siswa, guru, karyawan, serta keadaan sarana

dan prasarana.

Bab III berisi tentang hasil dan pembahasan di MI Al Huda

mengenai proses pembelajaran SKI, upaya yang dilakukan oleh guru untuk

meningkatkan motivasi belajar SKI siswa, serta kendala-kendala yang

dihadapi guru dalam meningkatkan motivasi siswa.

Bab IV berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran, kata

penutup, daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.
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BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis

lakukan tentang Upaya Guru Sejarah Kebudayaan Islam dalam

Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Kelas V B MI Al Huda

Karangnongko Sleman. Maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan proses belajar mengajar SKI di kelas VB MI Al Huda

Karangnongko Sleman sudah berjalan dengan baik. Karena di dalam

proses pembelajaran guru terlebih dahulu membuat silabus dan RPP hal

ini dilakukan agar pembelajaran dapat terprogram dengan baik.

Walaupun di dalam pelaksanaan pembelajaran guru belum bisa

melaksanakan pembelajaran dengan baik karena belum adanya strategi

yang digunakan.

2. Upaya yang telah dilakukan oleh guru SKI di kelas V B MI  Al Huda

Karangnongko Sleman dalam meningkatkan motivasi belajar,

diantaranya dengan:

a. Menjelaskan tujuan belajar ke siswa

b. Membangkitkan minat siswa

c. Menggunakan metode yang bervariasi

d. Menyemangati siswa agar rajin belajar

e. Menciptakan suasana senang dan semangat untuk belajar SKI

f. Menciptakan suasana senang tidak tegang, budaya takut dan malu-

malu dalam proses belajar mengajar
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g. Menumbuhkan dan mengembangkan perasaan ingin tahu pada diri

siswa

3. Kendala-kendala yang dihadapi guru dalam meningkatkan motivasi

belajar SKI di kelas VB MI Al Huda Karangnongko Sleman

a. Kurangnya alokasi waktu

b. Kurangnya motivasi belajar

c. SDM (Sumber Daya Manusia) yang rendah

d. Tidak semua siswa mengerjakan PR (Pekerjaan Rumah)

e. Lingkungan keluarga

f. Tidak adanya media

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dengan segala kerendahan

hati penulis sampikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Kepala Madrasah

a. Hendaknya memberikan dukungan dan dorongan kepada guru dan

siswa agar lebih bersemangat lagi dalam melakukan kegiatan belajar

mengajar.

b. Hendaknya selalu membina hubungan yang baik dengan para guru,

dan meningkatkan kualitas para guru dengan mengikutsertakan para

guru dalam penataran atau pelatihan yang mendukung kompetensi

dan profesionalitas guru sesuai bidangnya.
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2. Bagi Guru SKI

a. Hendaknya selalu memberikan motivasi belajar SKI terhadap siswa

untuk selalu belajar dengan giat dan rajin, baik dilingkungan

Madrasah atau di rumah, serta membina hubungan yang baik dengan

para siswa agar guru SKI mampu memahami kemampuan tiap-tiap

siswa yang berbeda tersebut.

b. Hendaknya mampu menerapkan berbagai strategi pembelajaran aktif

sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik.

c. Hendaknya selalu meningkatkan kerja sama dengan guru-guru lain

dan berusaha bekerja sama dengan orang tua siswa dalam

meningkatkan motivasi belajar.

d. Hendaknya mempertahankan dan meningkatkan kemampuan yang

dimiliki agar kualitas pembelajaran SKI di Madrasah tersebut

mengalami peningkatan.

3. Bagi Siswa

a. Hendaknya setiap siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar

mencurahkan perhatiannya dengan sungguh-sungguh, sehingga

pelajaran yang disampaikan oleh guru SKI dapat diterima dengan

baik.

b. Hendaknya siswa selalu membiasakan dan mengamalkan ibadah

dalam kehidupan sehari-hari jangan hanya melakukannya ketika

berada dilingkungan Madrasah tetapi di luarpun harus selalu

mengamalkannya sesuai ketentuan dan hukum islam yang berlaku.
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C. Kata Penutup

Alhamdulillāh penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala

nikmat dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi

ini dengan lancar tanpa ada halangan yang berarti. Namun demikian penulis

menyadari bahwa manusia merupakan tempat lupa dan salah, sehingga

dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini tidak menutup kemungkinan

banyak kekurangannya. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan

saran yang membangun dari para pembaca mengenai penulisan dan

penyusunan skripsi ini.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca, khususnya bagi

para pendidik di Madarasah Ibtidaiyah. Āmīn Yaa Robbal’Alamiin.
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